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الدرس التداولي 

:  فوائد الدرس التداولي المعاصر 

ـ الربط بين اللغة واالتصال 

ـ الربط بين البالغة واللغة 

ـ تعميق النظر إلى المعنى 

ـ البحث في مقاصد المتكلم 

ـ خير من ربط شكل اللغة بمضمونها 



الدرس التداولي

األفعال 
ة الكالمي

االلتزاميات

اإلعالنيات
والوعديات

تالتوجيهيا

اتالتعبيري

واإلخباريات



الدرس التداولي



معنى اإلخبار 

كل كالم يحتمل الصدق والكذب لذاته

فهو الحكم أو متمم المبتدأ

وعالمته 

البدء باالسم 

وجملته اسمية



الفاصلة القرآنية  

:وسماتها،قرآنيةفاصلةتسمىآيةكلنهاية

.عامةحكمةتكونكأنسبقلماالتذييلـ1

.اآليةمعنىتثبيتـ2

.مثالبالنونكتنغيمهافنهافيالعنايةـ3

ةالصوتيالفنونبطريقةببعضهااآلياتتشدـ4
.القصارالسورفيكماالبديعية

وفهماألنفاساللتقاطاستراحةتعدنهاياتهاـ5
.مقروءكتابالقرآنألنوتدبرهاالمعاني



فوائد اإلخبار 

ـ ثبات المعنى وتحقيقه 1
: قال تعالى 

فاعلمواوأطيعوا هللَا وأطيعوا الرسوَل واحذروا فإّن توليتم)

(  أنّما على رسولِنا البالُغ المبيُن 

في تغيير الخطاب من الفعل في فعل : االنزياح 
ها إلى اإلخبار بالجملة اإلسمية ألن( توليتم)الشرط

ون أثبت في داللة أصل رسالة النبي وهي التبليغ د
. تكلف الهداية وتحمل مسؤولية من ال يهتدي 



شاهد آخر

م فإنَّك أْنتَ إْن تُعّذِْبهم فإنّهم ِعباُدك وإْن تَغِفْر لهُ )

( العزيُز الحكيم 

.وتلييناستعطاف

التفات

.الشرطفيالجزاءفياإلسميةبالجملاإلخبارإقامة

بةاإلجاحقيقتهوربهعيسىبينكلهالمشافهةوحوار
علىحجةذلكليكونواالعترافالتقريرنحوعلى

هوونفاهلهليسماادعواالذينقومهمنالسامعين
.ربهلالتبجيلأكرمأثبتبلالنفي،بأشدنفسهعن



التعجب 

مو ِ العالَمين َخلََق السَّ اتِ واألرَض الحمُد هلِل رب 

(هم يَعِدلُونوَجَعَل الظُلماتِ والنوَر ثُم  ال ذيَن بِرب ِ 

بهاديرالخطابفيالتفات(يعدلونبربهمالذينثم)
السمواتخلقذكربعدفكأنهوالتعجب،المالمة
فيسكتكفرواالذينبأمرالمتكلميحارواألرض

الخلقبهذاكفرهمحالمنيتعجبثمبرهة
وأوثانأصناممنهللاغيرإلىلعدولهمالعظيم
.تنفعوالتضرالجامدة



التعظيم 

م وإْن تُعرِْض فإْن جاءوَك فاحُكْم بيَنُهم أو أَعرِْض عنهُ ) 
ُكْم بيَنهم عنُهم فلَْن يُضروَك شيئا وإْن حكمَت فاح

( بالِقْسِط إّن هللَا ُيِحبُّ الُمقِسطين

يار تأكيد لخ( إن هللا يحب المقسطين) وقوله مخبرا 
وفيه . الحكم المشروط بشروط هللا وهو العدل

.عدول يراد به التعظيم



ْْحَسُن ِمَن للِ أََفُحكَم الجاِهلي ةِ يَبُغوَن َوَمْن أَ )

(ُْحْكًما لِقوٍم ُيوقُِنون 

هأمرمنالموقنألن،مضطربينكونهمفيتعريض
.فيهفُيختلفيماالعدللحكمالمحققالعادليبتغي

.التعظيمبهيرادالتفاتالكالموفي



شاهد

لَل رب يوقاَل الَمسيُح يا بَني إسرائيَل اعبُدوا)

ر َم لُل عليِه وربَّكم إن ه َمْن يُشرِْك باهلِل فقْد ْحَ 

( ارالجن َة ومأواُه الناُر وما للظالميَن ِمْن أنص

العدول في تغيير الخطاب إلى الغيبة لتهويل شأن 
الشرك وعواقبه ، 

ي إلى التعبير باإلخبار ف( اعبدوا)االلتفات من اإلنشاء
. الجملة اإلسمية أثبت للمعنى وأبلغ في هذا المقام

.  وهذا ما يبتغيه قول عيسى في بيان األمر



التهديد

(  َتدين وال تَعَتُدوا إنَّ لَل ال ُيِحبُّ الُمع)

ب التغاير بين النهي عن االعتداء ثم نفيه بأسلو
الجملة االسمية فيه أكثر من داللة مضمرة ، مثل

. معنى االلتفات ويفيد تنبيه السامعين إلى أهمية ال
د وكذلك فن رد العجز على الصدر وهو فن بديعي يرا

به التأكيد



التهديد

بًا أْو َكذ بَ وَمْن أظلُم ِممَِّن افَترى علَى لِل َكذِ )

(  بِآياتِه إنَُّه ال يُفلُِح الظ المون

فظبلبدأفلماالصدرعلىالعجزردفيالبديعنظممن
.مذمةكليهماوفي(الظالمون)بـانتهاؤهحسنالظلم

عاراإشخسارتهممعنىإثباتبهيرادالتفاتاآليةوفي
.مبينخسرانظفرهمعدمفيألن.بالتهديد



االهتمام واالختصاص 

ويوَم يَْحُشُرُهم َجميعا يا معشَر الجن ِ َقِد )

استكثرتُم ِمَن اإلْنسِ وقاَل أْولِياؤهم ِمَن اإلنسِ 

ربَّنا استمتَع بعُضنا ببعضٍ وبَلَْغنا أَجلَنا الذي أج لتَ 

(   ْحكيٌم َعليملنا قال الناُر مثواُكم خالديَن فيها إال  ما شاَء لُل إنَّ ربَّكَ 

اإلسميةبالجملةاإلخباروفي،(ص)للنبيالخطاب(عليمحكيمربكإن)

خطابإلىواإلنسالجنخطابمنبالكالمواالنتقال.اآليةلبيانتعليل

الئقينغيرفهمدونهمالحقيقةبهذهليختصهالنبيلمكانةلمراعاةالتفاتالنبي
.بتلقيها



زيادة في التنبيه

( الُمسرِفين وُكلوا واْشَربوا وال تُسرِفوا إنَُّه ال ُيِحبُّ )

هسببداءكلألنلإلنسان،الصحةعلومألطرافجامعةواآلية
.الطعامفياإلسراف

ورالحضخطابمنالكالمفيالتفات(المسرفينيحبالإنه)
أكيدالتبأسلوبسبحانهذاتهعنالغائبإلىاآلدميينلعموم

تبذيرالفيللمبالغينبغضهمعنىإلثباتاإلسميةبالجملة
(نالمسرفييحبال)والنفي(تسرفواوال)النهيوبين.عامة

اظوااليقالتنبهبهيرادلألسماعالفتاشتقاقيتجنيس



االحتقار 

 برْحمةٍ أهؤالِء الذين أْقَسمُتم ال ينالُُهُم للُ )

نون ادُخلوا الجنََّة ال خوٌف عليُكْم َوال أنتُ  ََ (ْم تَح

(  ادخلوا الجنة ال خوف عليكم وال أنتم تحزنون)قوله 
التفات بالكالم من خطاب الظالمين إلى خطاب 

المؤمنين، قام مقام الرد على إنكارهم وقسمهم 
.الكاذب بعدم دخول المؤمنين الجنة



التدبر 

ى أََجال َوأََجلٌ ُهو ال ذي َخلََقُكْم ِمْن طيٍن ثُمَّ َقضَ )

(ُمسمَّى ِعنَده ثُمَّ أنُتم تَمَترون

.بوالريالشكوهوالمريةمنتمترون(تمترونأنتمثم)
نظرهمقلةمنوتعجبشكهمإنكارداللةالجملةوفي

ورالحضخطابإلىالغيبةمنالخطابفيالعدولبداللة
إلىأدعىالطينمنالخلقوهواألقربفيالنظرألن

لشكاونفياألحدالواحدعبادةيقينفيوالتفكرالتدبر
.عنها



الترغيب والتحذير

َصَر َفلِنفِسهِ َقْد جاءكم بصائُر ِمن رب ِكم َفَمْن أب)

(. َحفي  وَمْن َعِمَي َفَعلْيها وما أنَا عليُكم بِ 

قومإلىبالرسالةيأتيكالرسول:اإلخبارمعنى
فسهنمنيكلمهميؤديهماخاللوفيإليهمفيؤديها

اداالنقيعلىويحثهموالطاعةللسمعيهيجهمبما
.نفسهعنالفاسدةاألغراضونفىالنصحبإظهار



شواهد أخر

 واتقوا هللا إن هللا عليم بذات الصدور

ومن يتول هللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب هللا
الغاتلبونهم 

 ال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

 وإن إلى أوليائهم ليجادلوكمليوحونوإن الشياطين
(  أطعتموهم إنكم لمشركون



شواهد أخر

وأن أقيموا الصالة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون

فمن اضطر غير باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم

هم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك
المفلحون 

 وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا
وطمعا إن رحمة هللا قريب من المحسنين






